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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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WALVISCHVAARDERS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is lang geleden, dat heele vloten walvischvaarders de Hollandsche havens verlieten om in 
het Noorden jacht te drijven. De walvisschen zijn daar nu zeldzaam geworden, geen 
Nederlandsch schip neemt aan de jacht meer deel. De imponeerende walvischvaarders, die nu 
nog bijna ieder jaar met enkele van hun jachtbooten op de Maas en het Ij verschijnen, zijn daar 
vreemde vogels en daarom dubbel de moeite van het bekijken waard. In hun uiterlijk vertoonen 
zij niet de minste verwantschap met die oude, hoog-getuigde schepen en evenmin met de 
stoere barken en fregatten, die nog in de vorige eeuw in Engeland en Noord-Amerika werden 
gebouwd om in den Stillen Oceaan op de machtige potvisschen te jagen. Dat waren de houten 
schepen, die op hun weg naar de tropische zeeën voor de laatste maal ankerden op Bali's kust, 
waar zij water en proviand insloegen voor de komende maanden. Hun nagedachtenis zal nog 
lang blijven leven door het geniale boek „Moby Dick, de witte Walvisch" van den Amerikaan 
Herman Melville, een boek, in 1851 geschreven, en later in Holland uitgegeven in de 
meesterlijke vertaling van J. W.'F. Werumeus Buning (N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij., 
Amsterdam). Het is een boek, dat volgens den Engelschen schrijver Masefield „ten volle 
uitdrukking geeft aan het geheim van de zee" 
 
De tegenwoordige walvischjacht wordt vrijwel uitsluitend gedreven in het uitgestrekte 
Zuidpoolgebied. Gedurende het maandenlange verblijf in die streken dienen de eigenlijke 
walvischvaarders, de traankokerijen, als moederschip voor de jacht- of vangbooten, waarvan er 
hier een is afgebeeld. Nog in het najaar van 1938 hebben enkele van deze laatste aan den 
overkant van het IJ gelegen. Zij vallen echter geheel in het niet bij de enorme traankokerijen, als 
de „Sir lames Clark Ross" van Sandefjord (Noorwegen), die in 1937, en de „Terje Viken" van 
Londen (18.000 reg. ton; in 1936 gebouwd te Bremen voor de Reederij United Whalers Ltd.), 
die in 1938 bij de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij in reparatie lag. Deze 
moederschepen trekken behalve door hun groote afmetingen de aandacht door de plaatsing 
van hun twee schoorsteenen op het achterschip en wel één aan bakboord en één aan 
stuurboord, aan weerszijden van den vierkanten tunnel, waardoor de gedoode walvisschen 
binnenboord worden gesleept om op het open flensdek verder te worden verwerkt. Hoe nietig 
de kleine jachtbooten daarnaast ook mogen zijn, zonder hen zou geen walvisch aan boord 
komen en het zijn snelle en goed manoeuvreerbare schepen. 
Geheel „vooruit" (voor op het schip) is een klein platvorm, een soort bakdekje, gebouwd, 
waarop een mortierkanon staat gemonteerd, dat in 1865 door den Noor Svend Foyn werd 
uitgevonden en speciaal op het afvuren van harpoenen is ingericht. Aan het uiteinde van den 
harpoen bevindt zich een soort bom, die pas in het lichaam van het dier tot ontploffing komt en 
in de lichaamsholte gassen opwekt, die den walvisch aan de oppervlakte doen rijzen. Deze 
harpoenen zelf blijven na het afschieten met het schip verbonden door een lange, sterke lijn, die 
over een schijf boven den voorsteven loopt en gewonden is om den trommel van een zeer 



 

3 
 

sterke lier, die zich meestal vlak voor de brug bevindt. De brug is met het bakdekje verbonden 
door een loopbrug. Het schip heeft twee masten; in den voormast is een ton aangebracht, het 
zgn. kraaiennest, als post voor den uitkijk. In den achtermast kan een klein zeil worden 
gevoerd, het zgn. bezaantje, dat ook als steunzeil dienst doet om het slingeren bij hooge zee 
eenigszins tegen te gaan, maar in de eerste plaats verhindert, dat de jachtboot dwars op de zee 
komt te liggen. Dat het in die zeeën kan spoken, zal wel niemand betwijfelen; bij ruw weer vaart 
een jachtboot meer onder dan boven water. 
 
Niet zoodra heeft de uitkijk op zijn hoogen post het spuiten van een walvisch ontdekt, of hij 
waarschuwt den kapitein. Meteen neemt de schutter, de harpoenist, zijn plaats in achter zijn 
kanon. Binnen schootsafstand van den walvisch gekomen, vuurt hij dit af en is zijn schot raak, 
dan heeft hij zijn plicht gedaan en neemt de man aan de lier de leiding van hem over. Deze toch 
heeft ervoor te zorgen, dat de lijn niet breekt en tijdig wordt uitgevierd, wanneer de spanning, 
door den vluchtenden walvisch te weeg gebracht, te groot dreigt te worden. Geeft het getroffen 
dier teekenen van afmatting, dan moet de man aan de lier er dadelijk op bedacht zijn, de lijn 
weer in te hieuwen. 
 
Vertoont na den dood van den walvisch zijn lichaam neiging tot zinken, dan wordt het met een 
stoompers-luchtpomp volgeblazen met lucht om het drijvende te houden. Een lange staak met 
een vlag eraan wordt in het kadaver gestoken, dat daarna los wordt gegooid en vrij blijft 
ronddrijven, terwijl de jacht wordt voortgezet. Zoodra men een voldoende aantal walvisschen 
buit heeft gemaakt, worden deze bij elkaar gesleept. In den regel heeft men weinig moeite, de 
doode lichamen terug te vinden, dank zij de lange staken met de vlag in top, die hoog boven het 
water uitsteken en van verre zichtbaar zijn. Aangezien echter toch nog een vrij groot aantal 
gedoode walvisschen verloren ging, omdat zij te ver afdreven om nog te worden opgespoord en 
door allerlei andere oorzaken, zocht men nog steeds naar middelen om dit verlies te 
voorkomen. Een Noorsche maatschappij schijnt er nu een gevonden te hebben in een zeer 
klein radio-zendtoestel, geborgen in een waterdichten trommel en bevestigd aan een stalen 
speer, die in het gedoode dier wordt gestoken. Het telkens herhaalde morsesignaal dat de 
trommel uitzendt, op een golflengte tusschen de zeshonderd en de achthonderd meter, zou dan 
het moederschip zelf, dat met een richtingzoeker is uitgerust, den koers aangeven, waarin de 
ronddrijvende walvisch moet worden gezocht, die dan met het zendertje en al geborgen kan 
worden. 
 
Heeft de jachtboot zijn heele flottielje van 
doode walvisschen bij elkaar, dan vaart hij 
met deze op sleeptouw terug naar het 
moederschip, de traankokerij, die de 
verdere zorg voor zijn vangst van hem 
overneemt. En dan is de jager alweer klaar 
om op een nieuwen jachttocht uit te varen. 
 
Wie iets meer wil weten over dit wreede, maar boeiende bedrijf, kan daarvan o.a. zeer goede 
beschrijvingen lezen in de volgende twee boeken: „Naar de Zuidelijke Ijszee ter 
Walvischvangst" van den Deenschen scheepsdokter A. Krarup Nielsen, dat in een mooie 
Hollandsche uitgave is verschenen bij Em. Querido's Uitg. Mij. A'dam en „Storm, Ijs en 
Walvisschen", van de hand van den zeeschilder van der Does, die eveneens zulk een reis heeft 
meegemaakt en wiens boek is uitgegeven door „Nautica" in Batavia. Beide boeken zijn mooi 
geïllustreerd, het eerste met foto's, het tweede met levendige teekeningen. 
De reeds genoemde moederschepen der kleine jachtbooten, de traankokerijen, zijn drijvende 
fabrieken, waarin de walvisschen meteen tot traan worden verwerkt. 
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Deze machtige schepen maken eens per jaar de reis naar hun stations onder de kust van het 
Zuidpoolgebied, waar zij voor anker blijven liggen, terwijl de zwerm van kleine jachtbooten, die 
erbij behooren, op vangst uitgaat. Pas nadat buit is gemaakt, begint het werk aan boord van het 
moederschip. Bij de moderne kokerijen worden de walvisschen, zooals reeds vermeld, door een 
poort in het achterschip op het haast onafzienbare dek gesleept over het hellende vlak van den 
tunnel. Groote, krachtige winches zijn noodig om het zware lichaam uit het water naar boven te 
trekken. Op het zgn. flensdek worden de walvisschen geflensd, d.w.z. in stukken gesneden met 
behulp van allerlei gereedschappen. Het walvisch-spek, waaruit de traan gekookt wordt, snijdt 
men met groote messen in lange reepen, die met winches van het lichaam worden afgetrokken 
en weer in kleinere stukken verdeeld. Deze verdwijnen daarna door een opening in het dek 
regelrecht in de groote ketels, waarin zij tot traan worden gekookt. Ook het vleesch, ja, zelfs de 
beenderen worden in stukken gehakt en volgen denzelfden weg in den zwarten ketel, om 
eveneens tot traan te worden verwerkt. Zoodra alle tanks van het schip met traan zijn gevuld, 
aanvaardt het moederschip de thuisreis. Bij zijn thuiskomst is de traan meteen klaar voor den 
verkoop. 

 
De walvischvangst, die in de laatste tientallen jaren vooral door de Noren werd uitgeoefend, is 
tot voor korten tijd een zeer winstgevend bedrijf geweest, Dit bracht mede, dat er een steeds 
grooter aantal modern ingerichte walvischvaarders en jachtbooten werd gebouwd, die de 
vangst op zulk een doeltreffende wijze beoefenden, dat het aantal walvisschen zeer snel 
verminderde. Alle waarschuwingen van deskundige zijde ten spijt, is men daarmee doorgegaan, 
totdat het nu waarschijnlijk reeds te laat is. De kans op het uitsterven der walvisschen is groot 
geworden, vooral sedert in de laatste jaren ook Japan op moorddadige wijze aan de jacht is 
gaan deelnemen. Men is nu bezig een regeling te treffen, die ten doel heeft, het uitroeien der 
walvisschen nog bijtijds te verhinderen. Een omstandigheid, die daartoe meewerkt, is, dat om 
allerlei redenen de winsten in dit bedrijf hard achteruit zijn geloopen. Men vreest zelfs, dat dit 
jaar een aantal moederschepen zal moeten worden opgelegd. Voor de talrijke kleine 
havenplaatsen aan de Zuidoostkust van Noorwegen, waar de meesten dier schepen hun basis 
hebben, beteekent dit een zwaren slag; alleen de walvisschen varen er wel bij. 
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Daar de traankokerijen een laadvermogen hebben van minstens 10—15.000 ton, kan men zich 
voorstellen, hoeveel menschen daar aan boord hun werk vinden, nog afgezien van de 
scheepsbemanning. Aan het flenzen en koken van de traan werken tal van arbeiders mee en 
omdat hun taak vol gevaren is, heeft elk schip zelfs een of meer doktoren aan boord. Het is dan 
ook begrijpelijk, dat velen er het slachtoffer van worden, wanneer werkelijk tot het opleggen van 
enkele schepen moet worden besloten. Ook indirect worden nog velen daardoor beroofd van 
hun broodwinning, want het spreekt van zelf, dat de moederschepen enorme voorraden 
proviand naar het Zuiden mee moeten nemen, om zooveel honderden menschen te voeden 
gedurende al de maanden, dat zij van huis zijn en ver van de bewoonde wereld verblijf moeten 
houden. Naar het maandblad „de Zee" destijds mededeelde volgens een uit „Hansa” 
overgenomen bericht, werd in October 1937 te Bremen de grootste walvischvaarder ter wereld, 
de „Unitas", voor de Margarine Unie, onder Duitsche vlag in de vaart gebracht. Dit schip, dat 
21.000 b.r.t. meet, heeft een waterverplaatsing van over de 40.000 ton! De lengte is ruim 193 
m., de diepgang 10.80 m.l De bemanning, waarbij inbegrepen de arbeiders voor de traankokerij 
en de opvarenden der jachtbooten, bestaat uit 400 man. De tanks van het schip kunnen 21.000 
ton traan bevatten. Het vermogen der machines is 6000 pk, waarmee dit reusachtige schip een 
vaart van 11.5 zeemijl kan loopen!  
Wee den walvisschen! 

 

Hr. Ms. UTRECHT 

 

Speciaal voor de laatste scheepskrant wilde Sectie Stiekum haar aandacht richten op Hr. Ms. 
"Utrecht". Maar tot haar verdriet bleek dat Uli met de grasmaaimachine een groot deel van het 
verhaal reeds voor haar voeten had weggemaaid. Maar omdat er toch nog wel wat over ons 
trouwe schip valt te vertellen, wil Sectie Stiekum zich nu eens op de historische kant van dit 
schip richten. 
Na de Tweede wereldoorlog zat de Koninklijke marine door de verschillende krijgshandelingen 
niet meer zo goed in haar schepen. Daarom werd met spoed begonnen om nieuwe schepen te 
tekenen en later te bouwen. Bij de jagers waren er 2 ontwerpen, 1947A en B, welke beiden 
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gebouwd zijn en nu bekend zijn onder de namen Holland- en Frieslandklasse. 
Met de bouw van de Utrecht is de Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen op 15 
februari 1954 begonnen met het leggen van de kiel. Op 2 juni 1956 was men zover dat 
Mevrouw J.M. Pröpper-Voorduin de Utrecht te water kon laten. 
 
Het schip was op 15 april 1957 geheel af en begon toen aan de werfproeftocht gevolgd door de 
overnameproeftocht van 15 mei t/m 14 juni 1957. Ten slotte is de Utrecht op 1 oktober 1957 
voor de eerste maal als Hr. Ms. Utrecht door LTZ 1 L.C. de Poole in dienst gesteld. 
De totale bouwkosten hebben uiteindelijk F.50.783.044,- bedragen. 
Tot 1 februari 1958 voert het schip diverse beproevingen uit en maakt zijn opwerkperiode door. 
Voor een deel gebeurt deze opwerkperiode bij Portland, maar er wordt niet gesproken over een 
Fost periode. 
De eerste grote reis is de winterreis van 1 tot 18 februari 1958. Deze reis voerde naar de 
Middellandse zee en o.a. werd Gibraltar aangedaan. Daar werd door de Utrecht de oude band 
met het Royal Sussex Regiment weer opgehaald. Deze band dateerde uit 1704, toen het schip 
"Provincie van Utrecht" en het Royal Sussex Regiment beiden hebben geholpen Gibraltar te 
veroveren op de Spanjaarden. 
Op 25 maart 1958 escorteert de Utrecht samen met de Overijssel het Britse Koninklijke jacht 
HMY Brittannia van Amsterdam naar Rotterdam. Tot het winterverlof 1958 blijft de Utrecht in de 
Noordzee en het Kanaal en legt totaal in 1958 31.439 zeemijlen af. 
 
1959 begint voor de Utrecht in Smaldeel 1 en op 11 februari gaat het weer om de zuid met o.a. 
bezoeken aan Casablanca, Gibraltar en Cadiz. Van 13 tot 20 april 1959 is het Nato Channel 
Squadron one geformeerd i.v.m. het 10-jarig bestaan van de Nato. Dit Squadron bestaat uit de 
volgende schepen : HMS Agincourt, Hr. Ms. Utrecht en ZM/FN De Moor. 
Deze schepen bezoeken achtereenvolgens Le Havre, Londen, Antwerpen en Amsterdam. 
Daarna komt de Utrecht wederom in een smaldeel en wel in smaldeel 5 met o.a. Hr. Ms. Karel 
Doorman, Hr. Ms. Gelderland en Hr. Ms. Amsterdam. 
Op 3 augustus 1959 wordt Hr. Ms. Utrecht voor het eerst uit dienst gesteld voor het eerste 4e 
traps onderhoud op de Rijkswerf. Dan heeft zij dat jaar 14.930 mijl gevaren. 
 
Op 1 juni 1960 wordt Hr. Ms. Utrecht weer in dienst gesteld en reeds de volgende dag vertrekt 
het schip naar zee om zich wat op te werken. Eind juni komt de Utrecht weer in smaldeel 1 en 
maakt direct een bezoek aan Antwerpen. 
Direct na het bezoek aan Antwerpen volgt er alleen voor de Utrecht een bezoek aan Londen. 
De Utrecht is naar Londen gestuurd omdat de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders aan 
Koningin Elisabeth II van Groot Brittannië een schilderij aanbood, voorstellende HMY Brittannia 
geëscorteerd door Hr. Ms. De Zeven Provinciën, Hr. Ms. Utrecht en Hr. Ms. Overijssel en drie 
Britse jagers bij haar aankomst in Nederland in 1958. 
Dit bezoek is voor het schip een onvergetelijke ervaring geworden. De rest van dat jaar verloopt 
vrij rustig, men maakt meestal korte trips door de Noordzee en het Kanaal maar verder komt de 
Utrecht niet. Van 26 oktober tot 15 december gaat het schip met verlof vanuit Vlissingen.  
Hierna volgt een opwerkperiode tot 14 januari 1961. Totaal heeft Hr. Ms. Utrecht in 1960 10.742 
zeemijl afgelegd. 
Op 14 januari 1961 is de dag van vertrek voor een term van 1 1/2 jaar naar Nederlands Nieuw 
Guinea. De reis wordt als volgt gemaakt: Gibraltar, Tunis, Malta, Suezkanaal, Port Said, 
Messawa (Ethiopië), Port Louis ( St Mauritius), Freemantle (ZW Australië), Port Darwin (NW 
Australië). Op 11 maart 1961 komt de Utrecht tenslotte in Nieuw Guinea aan. Daar werden 
vervolgens verschillende patrouilletochten gemaakt rond dat eiland. Van 10 oktober tot 7 
november maakte de Utrecht een reis naar Hong Kong.  
Dit was een enorm hoogtepunt van het wel zeer eentonige leven aan de rand van de rimboe.  
Eindelijk weer eens een echte stad waar het goed passagieren was tegen heel redelijke prijzen. 
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Op 7 november begon de Utrecht aan de 2e helft van de term. In deze tijd werden de 
patrouilletochten voortgezet terwijl de spanningen tussen Nederland en Indonesië voortdurend 
toenamen. Een feitelijk begin van de acties werd het incident bij de Vlakke Hoek. Toen poogden 
3 motortorpedoboten de zuidkust te benaderen maar zij werden verdreven of tot zinken 
gebracht door Hr. Ms. Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer en een Neptune van de MLD. 
Op 10 april worden door de Utrecht en de Evertsen enkele "snelle vaartuigen" waargenomen en 
vervolgens verdreven. 
Op 14 mei onderschept de Utrecht een prauw met 25 man van de Indonesische Mobile Brigade 
aan boord. 
 
Op 25 juni aanvaardt de Utrecht de terugreis. Deze keer gaat het via het Panamakanaal zodat 
dit dus een reis om de wereld wordt in 1 1/2 jaar. Aangedaan worden de volgende havens: 
Guam, Midway, Pearl Harbour. Op 13 juli 1962 maakt men rendez-vous met Hr. Ms. Overijssel. 
De Overijssel komt nl. de Utrecht aflossen. Beide jagers lopen de baai van Santiago binnen om 
olie te laden en bijzonderheden over te geven. Op 16 juli vertrekt men weer uit Santiago en voor 
weer uit elkaar te gaan worden er nog wat schietoefeningen gehouden. 
Op 23 juli zou men door het Panamakanaal varen maar door vertragingen wordt het pas 26 juli.     
8 uur varen duurt de tocht door het Panamakanaal. Aan de andere kant ligt Hr. Ms. van Ewijck, 
het stationsschip in de Nederlandse Antillen, te wachten en al oefenend stoomt men op naar 
Willemstad.  
Van 27 t/m 30 juli is de Utrecht in Willemstad en dan gaat het weer snel op huis aan. O.a. in 
Ponta Delgada wordt er olie geladen en eindelijk op 10 augustus komt men weer in Nederland 
aan. Daarna is het een tijdje rustig om de Utrecht. De eerst volgende vaardagen worden van 4 
tot 8 februari gemaakt. Bij de binnenkomst op 8 februari te Den Helder komt het schip voor de 
haven van Den Helder geboeid te zitten van 16.10 tot 18.29 uur.  
 
Daarna volgt natuurlijk een dokbeurt op de Rijkswerf. Op 22 februari wordt de Utrecht wederom 
in smaldeel 1 ingedeeld en gaat dan direct weer naar de Middellandse zee tot 28 maart. 
In het voorjaar en de voorzomer staan nog twee reizen naar het Kanaal op het programma. 
Op 1 oktober 1963 wordt de Utrecht voor de 2e keer uit dienst gesteld voor een 4e traps 
onderhoud.                                                                                                                                              
De derde vaarperiode duurt van 24 september 1965 t/m 17 december 1965. Op 24 september 
wordt de Utrecht weer eens een keer in dienst gesteld. In de periode 24 september t/m 17 
december vaart de Utrecht een rondje Engeland en verder nog wat op de Noordzee.                   
Op 4 november worden er snelheidsproeven gehouden en vaart de Utrecht 5 uur lang 30 
knopen. Op 17 december wordt de Utrecht uit dienst gesteld en in conservatie gelegd. 
Op 23 juni 1971 wordt de Utrecht voor de 4e keer in dienst gesteld. De rest van het jaar brengt 
niet veel bijzonders, verschillende vaartochten op de Noordzee, een rondje Engeland en een 
tocht naar Lissabon. Als toetje voor 1971 is de Utrecht met Kerst ...... schip van de wacht. 
 
Een rustige wacht wordt haar niet gegund want op de hondenwacht van 2e Kerstdag moet de 
Utrecht een Russisch eskader gaan onderscheppen. Op dinsdag 28 december 1971 meert de 
Utrecht af langszij Hr. Ms. Drenthe en gaat vervolgens met een verdiend winterverlof. In 1971 
heeft de Utrecht 14.509 mijl afgelegd. 
 
1972 heeft een druk programma in het vooruitzicht. Op 2 februari vertrekt Hr. Ms. Utrecht voor 
een opwerkperiode naar Fost. Na 5.175 1/2 mijl en een heleboel zweetdruppels keert zij op 23 
maart weer terug in Den Helder. Begin april 1972 wordt Hr. Ms. Utrecht in het eskader 
ingedeeld. Erg interessant is dat niet. Wel wordt er aan verschillende oefeningen deelgenomen 
maar het schip blijft voorlopig in de Noordzee en het Kanaal. 
In het najaar wordt deelgenomen aan de grote NATO oefening Strong Expres. Hierbij wordt op 
15 september 1972 het volgende journaal ingevuld: "Houden ten 18.15 ceremonie protocollaire 
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bij ontmoeten van god Borias na verkregen toestemming de Poolcirkel te passeren." 
De grote najaarsreis voert weer naar de Middellandse zee. 
Dat jaar is er ook tijd geweest voor een varende ouderdag en wel op 29 juni waarbij er + 400 
gasten aan boord waren. Aan het eind van het jaar blijkt de Utrecht 44.895 mijl te hebben 
afgelegd.                               
 
1973 is een jaar met vele beloften want er staat een term naar de West als stationsschip op het 
programma. Maar voordat het 4 april is moet het Europese water ook nog bestudeerd worden. 
Veel bijzonders is er daar niet bij. Dan op 4 april is het vertrek naar de West. Enkelen aan boord 
kunnen daar nu nog de verhalen van vertellen. De Utrecht is daar nogal eens als taxi gebruikt 
o.a. i.v.m. de marinekampioenschappen op Aruba. Verder is de toenmalige dokter vanaf het 
schip getrouwd. Op 4 december 1973 kwam de Utrecht weer binnen in Den Helder met o.a. 
Sinterklaas staande op de brug. Totaal heeft de Utrecht in 1973 30.054 mij] afgelegd.                                                                                                                                                               
 
1974. In februari is alweer het vertrek naar zee. Eerst wordt er deelgenomen aan JMC 741. Op 
zaterdag 2 maart wordt er bij seastate 3 rendez vous gemaakt met RFA Olwen. 
"Een aandrijving vindt plaats - potdeksel over SB ingedeukt, ter hoogte van de eerste bolder op 
de bak zijn klinknagels uit de scheepshuid gesprongen. Het hekwerk over SB is beschadigd, 
gaan door met de oefeningen." Hierna komt de Utrecht nog even in Den Helder voor expertise 
van de schade. Het eskader wordt in de zuidelijke Spaanse wateren opgezocht. Dan wordt ook 
bekend dat Hr. Ms. Utrecht "uitverkoren" is om met Pinksteren schip van de wacht te spelen. De 
zomerreis voert naar Malmö en de daar opvolgende najaarsreis weer naar de Middellandse 
zee. Maar daarvoor, op 17 september 1974, is eerst nog BB sloep uit de takels gevallen. In de 
straat van Gibraltar is er een bijna- aanvaring met een Russische Kotlin jager. Als laatste "grap" 
heeft 1974 nog de verrassing van "schip van de wacht" met Kerstmis in petto. Het schip van de 
wacht zijn kon dat jaar maar niet op. Totaal legt de Utrecht in 1974 dan ook 24.837 1/2 mijl af.                         
 
1975. Hiervan is alles nog wel bekend maar een enkel feit mag niet onvermeld blijven. Op 23 
januari is het gespannen vertrek naar Fost. Niemand heeft veel zin maar men staat er wel 
positief tegenover. Op 27 januari rendez vous met RFA Tideflow. "15.18 Rood sluiten. Komen 
tijdens nadering in aanvaring met RFA Tideflow. Eerste onderzoek wijst uit dat de dekrand aan 
SB zijde ter hoogte van de kluis over een lengte van + 10 meter was ingedrukt en de railing ter 
plaatse weggerukt c.q. beschadigd. SB anker was weggerukt en terechtgekomen ab. RFA 
Tideflow. Bepalen sluittoestand Z." 
4 februari zijn we weer terug in Den Helder, waar vandaan op 21 april het vertrek naar de West 
plaats vindt. Bij de aankomst in Den Helder heeft de Utrecht in 1975 24.379 mijl afgelegd. 
In haar hele levensloop heeft Hr. Ms. Utrecht op 4 december 1975 + 305.530 mijl afgelegd, dat 
is ruim 14 maal rond de wereld. 
Hieronder volgt een lijst van alle commandanten van Hr. Ms. Utrecht: 
 
LTZ 1              J.C. de Poole 
KLTZ              C.M. de Jager               
KLTZ              H.G. Jurriaans 
KLTZ              S.H.  de Boer  
KLTZ              J.      Doorenbos 
KLTZ              J.S.  Snellen van Vollenhoven 
KLTZ              J.H.  Thesing 
LTZ 1             W.W. Kuyck 
KLTZ              J.A.   Lawson 
LTZ 1              M.W.J.Muller 
KLTZ               K.    de Way 
KLTZ              J.H.B.Hulshof 
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LTZ 1/KLTZ    P.R.  Wouters 
KLTZ J.P.   van Dam 
 
Tenslotte volgt hier nog een overzicht van enkele wijzigingen welke aan boord hebben plaats 
gevonden. 
In 1960 is de sonarinstallatie CWE-1 omgebouwd tot CwE-10 en is de verlichting voor een groot 
deel in TL verlichting gewijzigd. 
In 1961 is de onderwatertelefoon aangebracht, de sonarinstallatie PAE-1 tot PAE-1N 
omgebouwd en de waleboot vervallen, hierdoor kon BB sloep naar voren verplaatst worden. 
In 1962 is SB dieptebomrail verwijderd.                                                                                                     
In 1965 zijn er wandcontactdozen voor het scheren aangebracht en is de CWE-10 weer 
omgebouwd. In 1971 zijn de ketels omgebouwd om dieselolie te kunnen verstoken.                                               
Van twee wijzigingen zijn nu de uitvoeringsdata niet bekend. In het begin van de jaren 60 heeft 
de Utrecht met torpedobuizen rondgevaren en tussen 1965 en 1971 zijn de twee 40 mm 
mitrailleurs op het F-dek vóór verwijderd.                                                                                                                   
Dit was dan in het kort een ander aspect van Hr. Ms. Utrecht. 
 
                                                                                             Sectie Stiekum      
 

De DRIE CLAXONS 

 
door: Ron PA3CWG 
 
De drie claxons waren het teken dat de boot eronder ging, van een bovenwater 
varende onderzeeboot naar een echte, “op de batterij” varende duikboot.  De 
dieselmotoren werden gestopt en de voortstuwing werd naar elektrische aandrijving 
overgeschakeld. De duiktank die gevuld was, maakte dat de boot wegzonk, doch er 
werd tijdig opgevangen en geblazen. De aanwezige trimtanks werden onder leiding 
van de chef onderwaterbedrijf zo bediend, dat de boot op de aangegeven diepte kon 
zweven. Deze trimtanks, de voor-, midden hulpballast –en achtertrimtanks, lagen 
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voor de veiligheid binnen de druk vaste  huid., doch konden indien de boot te licht 
was, water innemen en natuurlijk bij wegzakken, water blazen. Als de boot aan de 
voor- of achterkant te licht was, werd er water rondgepompt. Het trimbedrijf had bij 
verschillende dieptes en of zoutlagen in het water, de handen vol en dit gold ook voor 
de duikroergangers die de dieptemeter/hellingmeter in de gaten moesten houden. 
Als ze even niet vlug genoeg reageerden leverde dat hen een snauw op van de chef 
onderwaterbedrijf, die in de centrale tegen de periscoopmast leunde, doch deze 
knapen scherp in de gaten hield. De dienstdoende telegrafist in de radiohut direct 
achter de centrale, kon nu even zijn verzonden berichten en of telegrammen 
inloggen. Bovenop lag het “Diving signal”, een bericht waarin de commandant van de 
boot aangeeft voor hoe lang en in welke positie hij “Submerged” denkt te zijn. Er 
werd veel gebruik gemaakt van de Engelse taal, maar ja, tijdens de jaren 60 was dat, 
in Nato-verband, onvermijdelijk. Tevens werd de “Next of Kinlist” verzonden, waarin 
alle opvarenden werden genoemd, dit in verband met een voor ons onprettige 
“Submiss” of nog erger “Subsunk” . Die laatste twee hadden een alarmfase en een 
zoekactie tot gevolg en zorgden voor de grootste commotie onder de walautoriteiten. 
Het “Diving signal”, zeg maar duikbericht, werd in CW met de voorrangsaanwijzing 
“P”(spoed) naar een Nederlands NATO kuststation verzonden. Meestal was dit 
Nora/PBC 3. Dit marinekuststation (Noordwijkradio) zorgde voor verdere 
doorzending naar COZD (Commandant Onderzeedienst). De eerste jaren na de 
tweede wereldoorlog was de onderzeedienst  aan de Waalhaven in Rotterdam 
gehuisvest. De boten lagen voor reparatie of tijdens  
verlofperiodes in de betonnen bunkers, die nog een overblijfsel van “Herr Adolf” uit 
de jaren 1940-1945 waren. Later, in de jaren 60, is de onderzeedienst naar Den 
Helder overgeplaatst. Ontvangen berichten en telegrammen konden nu worden 
uitgetypt en via het berichtenplankje door de Chef station aan de verbindingsofficier 

ter tekening worden 
aangeboden. 
        
Telegrammen waren 
meestal van 
persoonlijke aard en 
konden voor iedere 
opvarende bestemd 
zijn. Gelukwensen 
zoals “Zoon geboren, 
moeder maakt het 
goed” gaven veel 
plezier, maar ook 
droevige inlichtingen 
van thuis kwamen 
voor.  
Dit verkeer kwam via 

Scheveningenradio/PCH binnen, hierover zal ik in de aflevering Openbaar Verkeer 
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meer vertellen. Berichten waren echter van militaire aard. Ze werden uitgezonden 
door PB2 op de maritieme banden in de 4/6/8/12 mHz, om er eens een paar te 
noemen. Het cijfer 2 achter PBC staat voor omroep, d.w.z. om de 4 uur werd er een 
berichtenstroom in CW uitgezonden, een genummerde serie, inhoudende diverse 
soorten van verkeer. Dit waren berichten in klare taal, codeberichten, weerberichten 
en heruitzendingen van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. Maar hoe hielden we 
dan radiocontact, terwijl we onderwater voeren. Nou, tot bepaalde diepte kon men op 
de VLF band nog met een te baksen antenne (denk aan grote ferrietstaaf) signalen 
ontvangen van speciale stations: GBR en NSS waren nog te ontvangen tot een 
meter of 10, doch “snuiverend” kon wel communicatie worden gepleegd. Ja, 
snuiveren. Het werd ook wel snorkelen genoemd. Ok, ik zal in het kort uitleggen wat 
“snuiveren” is. 
 
De boot bleef, met opgestoken snuivermast en periscoop, onder de waterspiegel 
varen. Nu komt de truc. Door de snuivermast werd lucht aangezogen om de diesels 
te laten draaien. Zo kreeg de bemanning ook frisse lucht, terwijl de afgewerkte 
gassen van de GMC motoren onder water werden verspreid. Er was alleen één 
rottigheidje.  
Bij een glad zeetje werkte dit prima, doch de op de snuivermast gemonteerde 
snuiverkopklep moest bij ruwe zee het binnenstromen van zeewater voorkomen. Het 
instromende zeewater sloot deze klep. De motoren draaiden gewoon door en eisten 
de aanwezige lucht in de boot voor zich op, waardoor onderdruk ontstond. Zwaar 
vervelend was dat, en het was dan of overschakelen op de batterij (diesels stop) of 
rijzen, dus aan de oppervlakte gaan varen. 
 
Op de opgestoken snuivermast zat ook een whipantenne die HF activiteit mogelijk 
maakte. Als we diep gedoken waren, was hij horizontaal gelocked, en als we 
snuiverden stond de spriet fier verticaal. Een TBL tx van 200W en een TCS 40W 
vormden met B40 B41 ontvangers het aanwezige station, een frequentiemeter was 
ook aanwezig, die zou ik bijna vergeten te noemen. 
Met de codeboeken, de voorschriften ACP (Allied Communication Publication) nrs 
124/125, codeermachines, typemateriaal enz. was de radiohut knap vol. En naast de 
typemachine stond natuurlijk de Juncker , een recht op en neer sleutel. Onderwater 
varend, whip en periscoop op, net boven de waterspiegel en hoog genoeg om de 
HSM uitzendingen van PBC2 op de bandrecorder op hoge snelheid te kunnen 
opnemen, werd na einde uitzending: “Whip neer” gegeven en kon weggedoken 
worden. De HSM (high speed morse) uitzending kon nu op normale snelheid worden 
uitgetypt. Soms was het een Maralg (Marine algemeen), dan weer een Marcom 
(Marinecommunicatie) bericht, of het was een codebericht aan de Cdt van de 
Zeeleeuw. De eerste twee groepen van het codebericht gaf de gebruikte code aan, 
te weten, Nato restricted confidentieel, geheim of zeer geheim. Laatste twee gaven 
de verbindingsofficier werk om handen, terwijl de eerste twee vercijferde berichten 
door de telegrafist van de wacht werden ontcijferd. Stond er in de kop van het bericht 
de voorrangsaanduiding P(spoed) of O(dringend) dan werd hier onmiddellijk mee 
begonnen. De codemachine “Adonis”, die op de Duitse Enigma machine leek, was in 
gebruik. Eerst moesten de rotoren op de juiste dagsleutel ingesteld worden en al 
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typend kwam de vercijferde ingevoerde tekst er dan in klare taal uitrollen. De 
Hagelinmachine, een met de hand bediende letter voor letter codeermachine, was er 
voor het lichtere codeerwerk. Voor het snelle werk b.v. als we in verbinding met 
vliegtuigen waren, werd boven water varend “Megsu” gebruikt, waarvan de 
geldigheidsduur zeer kort was. De Z-code “int ZNB” met daar achter twee letters, b.v. 
AB, werd uitgezonden. De vliegtuigtelegrafist keek op zijn codekaart naar de datum 
en het uur, waar op stond wat het antwoord moest zijn op de  gestelde vraag. Dat 
was b.v. CD (kon van alles zijn) en hij zond die letters uit als antwoord.  
Een uur later was het antwoord weer anders. Z-code is de militaire aanvulling op de 
bestaande Q-code. “ZNB” betekent: “what is authentication”(waarmerking) en “int” 
maakt de zin vragend. De Z-code serie loopt van ZAA tot ZZZ. 
Er worden nog wel eens Q & Z code boekjes herdrukt. (herdruk door: PA3ALM ) Bij 
verzending van berichten werd de volgende procedure gevolgd. Eerst werd er 
geluisterd naar de best doorkomende zender van Noordwijkradio/PBC3 of dat 
station, door een vvv bandje te draaien, aangaf in deze maritieme band uit te  
luisteren naar roepende marineschepen, op de in het VPNED (verbindingsplan 
Nederland) aangegeven roepfrequentie. Dan werd de TBL zender afgestemd en 
werd PBC3 aangeroepen met de dan geldende roepnaam: b.v. PBC3 de 2mh z bo k 
(Noordwijk de Ruyter heb verkeer voor U ) (4CL was de Kortenaer) Op Nora schrok 
de luisterende telegrafist van de wacht op. Hij had aan zijn ontvanger een katrolletje 
met draad, dat soepel met het handje op tafel, de afstemknop bediende waarmee hij 
de centerfrequentie met kleine bandbreedte afzocht, waarna het verkeer werd 
afgehandeld, en bij akkoord, Reçu werd gegeven. Beide partijen vulden hun 
logboekje in, want alles wat geseind werd, moest genoteerd worden. 
Alles ging volgens de procedure CF ACP 124, geen eskadertik niets, het sluitteken 
AR aaneengeseind, was einde verkeer. Dit was er op de VBS Amsterdam (MKAD) 
ingehamerd. Deze verbindingsschool leidde miliciens (dienstplichtigen) en 
beroepspersoneel(ook kader) op tot de dienstvakken: telegrafist, codeur-telexist-
seiner en in die jaren werden Marva’s opgeleid tot telefoniste. Met kader bedoel ik 
reeds opgeleiden die een vervolgcursus volgden voor een hogere rang. Van de 
geslaagde telegrafisten ging een deel naar de MLD (cursus vliegtuigtelegrafist), de 
anderen werden op Nora of bij andere marinekuststations, of bij de vloot geplaatst. 
Eind jaren 50 was het bijna allemaal nog CW wat de klok sloeg. VHF , marifoon, 
mobieltje : <<< nooit  van gehoord >>> Aan PBB3 (Den Helder) QRG 1722 kHz werd 
ZKE 1 gemeld(melden in havenfrequentie, wisten ze wie naar binnen/buiten ging). 
De actieve diensttijd miliciens (dus na de opleiding) ondervonden dat er tijdens de 
opleiding meer het accent op zelfstandig bedienen van de 
aanwezige  radioapparatuur dan op de reparatie hiervan, werd gelegd. 
 

Radioradarmonteurs kregen op de TOKM hun  opleiding, ook op de MKAD dus. 
Radioofficieren van de Koopvaardij, die hun diensttijd bij de KM wilden doorbrengen, 
(niet doorvaren dus) kregen na hun opleiding direct strepen op hun mouw. 
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Ron Teeselink  PA3CWG 
ronald.teesselink@gmail.com 
 

DOOR SIMONE PETERSEN 

Er zijn boeken geschreven en films geproduceerd over het leven van de zeeman Earl 
Louis Mountbatten of Birma. Nergens komt hij echter zo tot leven als in het stadje 
Romsev in Hampshire, waar hij woonde en na een aanslag van de IRA begraven werd. 
Alleen. De as van zijn vrouw Edwina werd over zee uitgestrooid. We hadden het niet 
verwacht in het kleine Romsey aan de rivier de Test: het graf van Earl Louis Mountbatten 
of Birma. Had het voor deze glanzende persoonlijkheid niet de Westminster Abbey 
moeten zijn, waar zovele groten werden begraven? Of St. Paul’s? Hij verkoos Romsey. 
De Romsey Abbey. 
 
Een stille oude kerk, waar een in rood gewaad geklede figuur wat aarzelend uitleg geeft. „Een 
rector, een dean?” „No. just a guide.” Er is nauwelijks een verwijzing naar de grote liggende 
grafsteen met sober opschrift en een wit boeketje. Een zeeman, militair en diplomaat met 
koninklijk bloed. Koningin Victoria was zijn overgrootmoeder.  
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De Mountbattens - ooit Battenbergs - vormen een zijtak van een van de oudste christelijke 
geslachten. 
 

 
 
Mountbattens huis Broadlands, in Romsey, is minder eenvoudig. Ooit behoorde het bij de 
Abbey, werd in de loop van de tijd verkocht aan enkele adellijke families en werd pas in 1767 
onder handen genomen door vooraanstaande architecten met als voornaamste de onver-
slaanbare Lancelot „Capability" Brown. De Palmerstons werden in 1736 de eigenaars.  
De voornaamste onder hen vonden we als standbeeld op de markt: Henry John Temple, de 3e 
Viscount Palmer- ston, een politieke reus. Een originele minister-president, knap en populair. 
Als hij Broadlands bezocht (80 mijl) deed hij dat te paard of, als het slecht weer was, per koets. 
Twee zalmen 
Moe van zijn zwerftochten over de wereld, vond Louis Mountbatten zo’n honderd jaar later rust 
op het landgoed, dat zijn vrouw Edwina erfde van haar voorname voorouders. 
Op 19 mei 1979 werd het opengesteld voor het publiek. „Het was een mooie zomerdag en mijn 
grootvader was in topvorm toen hij prins Charles rondleidde. Hij groette de eerste betalende 
gasten, een Amerikaanse familie en gaf hun met een glimlach en een grapje het entreegeld 
terug”, zegt Lord Romsey, oudste zoon van Mountbattens 
dochter Patricia en nu bewoner van het elegante huis, waarvan 
Palmerston eens zei: „Het huis is mooier dan welk huis ook. Ik 
heb twee zalmen in de rivier gevangen.” 
Tot ongenoegen van kersverse bruid Diana, ging Charles. 
tijdens zijn zeer korte huwelijksreis op Broadlands. uitgebreid 
staan vissen. Ook Lord Romsey’s vrouw Penelope gaat graag 
„op de zalm” als haar man - film- en televisiepro- ducer - van 
huis is. Zijn vader was eveneens producer en wel van zeer 
beroemde films als „Death on the Nile” en „Oriënt Express”. 
 
Het „dwarrelt” van de beroemde namen op Broadlands: 
koningin Elizabeth die met haar Philip ook de bruidsdagen 
doorbracht bij uncle Dickie. Verder PanditNehru. een zeer 
toegewijde vriend van Edwina, de beroemde dirigent Sir 
Malcolm Sargent en alle Britse familieleden met maar een 
druppel koninklijk bloed. 
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Foto's en functies 
Enige ijdelheid was de gedistingeerde Louis Mountbatten niet 
vreemd. De vele uitgestalde foto’s, decoraties en uniformen 
bewijzen dat. Tussen het begin van zijn carrière als 16-jarige 
adelborst tot het einde (zestig jaar later) als o.a. Admiral of the 
Fleet en First Sea Lord, ligt een hoeveelheid functies en hoge 
ambten om van te duizelen. Misschien spreekt zijn titel onder-
koning van India nog het meest tot de verbeelding, hoewel 
Mountbatten moest meewerken aan - zoals Churchill het 
noemde - het weggeven van India. Churchill weigerde toen zelfs 
met Mountbatten te spreken. 
Louis’ hart lag bij de zee en de marine. Na alle hoge banen 
keerde hij in 1948 terug naar het handwerk van de zeeman. In 
een veel lagere rang - schout-bij-nacht - om later toch weer op 
te klimmen. Dat hoorde bij Mountbatten. Altijd had hij 
onwaarschijnlijk veel geluk. Tot de explosie op het water van de 
Ierse Zee hem noodlottig werd.  
Tegen de IRA was zelfs hij niet opgewassen. 
 
Het drama van de „Kelly" 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog was Mountbatten commandant 

van de torpedobootjagers „Daring” en „Wishart”. Toen het ernst werd, kreeg hij een benoeming 
als flottieljeleider, geposteerd op de „Kelly”. 
Het was een schip van 1695 ton met een snelheid van 36 knopen. De jager zou een legende 
worden en bezorgde Mountbatten de naam onsterfelijk te zijn.  
Admiraal James Somerville bracht het mooi onder woorden: „Ik ken niemand met wie ik liever in 
het nauw zou zitten dan met Dickie Mountbatten en ik ken ook niemand die mij daar vlugger in 
zou brengen.” 
 
Op 29 april 1940 kreeg Mountbatten het bevel met een flottielje van vier Britse en een Franse 
torpedo-bootjager naar Namsos te varen om manschappen in 
het net bezette Noorwegen aan boord te nemen. Ze werden 
onderweg bestookt door Stuka’s maar bereikten desondanks 
Noorwegen. 

 
 
Op de terugweg door de nauwe fjord was het wel raak. 
Ondanks verliezen bereikte de gehavende flottielje Scapa Flow. 
Direct kwam de volgende opdracht: bij het Duitse eiland Sylt 
moest o.a. een Duitse mijnenlegger opgespoord worden. Duitse 
dieptebommen konden ontweken worden, maarde torpedo die 
op de „Kelly” werd afgevuurd trof helaas doel en sloeg een 
groot gat in het ketelruim. Op de dichtstbijzijnde 
torpedobootjager, de „Kandahar”, zag men het gebeuren en 
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nam aan dat niemand zo’n explosie kon overleven. Gelukkig ving de „Bulldog” Mountbattens 
seinen op: „Neem ons op sleeptouw.” De „Bulldog” deed dat. 
Op de „Kelly” waren doden en gewonden gevallen; het ketelruim, het verblijf van de bemanning 
en het achterschip stonden vol water. Torpedo’s, dieptebommen en verschillende reddingboten 
werden overboord gezet en zeer langzaam voer de „Kelly” richting Scapa Flow. 
„Niet overboord springen voordat ik het bevel daartoe geef’, liet Mountbatten per megafoon 
weten. Omstreeks middernacht kwamen de Duitsers terug. Op dit moment kreeg Mountbatten 
bericht dat België en Nederland waren overvallen. Het voorstel was:,.Laat de „Kelly” zinken, 
zodat de escorterende schepen vrijkomen voor andere acties.” Mountbatten weigerde.  
„We hebben voldoende munitie om ons te verdedigen, ik verzoek u een sleepboot te sturen.” 
 
Er stak een storm op, er moest nog meer bovenlast overboord gezet worden en de bemanning 
werd overgebracht op een andere jager. In de morgen verscheen de sleepboot. 
Zes officieren en twaalf bemanningsleden werden teruggebracht op de „Kelly”. De opdoemende 
Stuka’s werden bestookt met een vierlingmitrailleur, maar het kreupele schip bereikte, na een 
sleep-tocht van 9 uur. toch de Fyne, waar het zes maanden in dok zou blijven.  
Toen Mountbatten en de ontwerper de „Kelly” bekeken, waren ze stomverbaasd dat het trouwe 
beestje dit alles had doorstaan. 
 

 
 
Toch nog... 
 
Mountbattens naam was gemaakt. Terwijl de „Kelly” gerepareerd 
werd, verloor Mountbatten wel bij een actie de boeg en de 
achtersteven van de ,Javelin”, een schip uit zijn flottielje, maar ook 
dit gehalveerde schip bracht hij veilig thuis. De „Kelly” - opnieuw in 
de vaart -voerde bij het zo strategisch gelegen Malta veel 
opdrachten uit. In april 1941 liep de 5e flottielje met Mountbatten als 
bevelhebber, de haven van Valletta binnen. Er waren hevige 
bombardementen en Mountbatten vond dat de helft van zijn 
bemanning 's nachts in de schuilkelders moest.  
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Zelf bleef hij aan boord van de „Kelly”, „want”, zei hij, „ik wil er niet aan denken wat de mensen 
zouden zeggen als de „Kelly” in de haven tot zinken werd gebracht en de mensen, die ons zo 
hadden toegejuicht, op de vraag waar „Dickie” was, zouden horen dat hij in een schuilkelder 
had gezeten.” 

Toch overleefde de „Kelly” de oorlog 
niet. De flottielje ondernam veel 
nachtelijke acties en toen er in mei 
1941 een Duitse invasie op Kreta 
plaatsvond, kreeg Mountbatten de 
opdracht om met een deel van zijn 
schepen de Nieuw-Zeelanders te 
steunen bij de herovering van een 
vliegveld op het eiland. Na de 
beschietingen keerde „Kelly” op volle 
kracht terug. Mountbatten ontbeet op 
de brug en las een poosje in een 
boek over zijn grote held Hornblower. 
„A Ship of the Line”. Even daarna 
begon letterlijk het gedonder. Aanval 
op aanval van een grote zwerm Ju 
87's. Twee bommenwerpers werden 
vernietigd, maar de overmacht was 

te groot. Een bom viel op het bovendek en doodde een deel van de manschappen. De „Kelly” 
maakte slagzij naar bakboord en luisterde niet meer naar het roer. 
De kanons bleven vuren, maar toen bij een slagzij van 90° de zee zich op het schip stortte, 
waren de laatste ogenblikken van de „Kelly” aangebroken. Ze bleef doorvaren terwijl 
Mountbatten en de officieren van de brug werden gespoeld. Mountbattens longen scheurden 
bijna toen hij, zijn mond en neusgaten dichtklemmende, eindelijk weer bovenkwam, terwijl de 
achtersteven van het schip, met in de lucht ronddraaiende schroeven, op hem afstevende en op 
zes meter passeerde. „Allemaal naar het vlot”, schreeuwde Mountbatten, terwijl Stuka’s hen 
met mitrailleurs bestookten en vele mannen doodden. Op het vlot mochten alleen gewonden 
liggen.  
De anderen moesten zich vasthouden aan de rand. Iedereen was zwart van de stookolie. Een 
gevaarlijke maar ook idiote situatie, want - om de moed erin te houden - begon Mountbatten, 
gevolgd door de anderen, te zingen „Roll out the Barrel”. 
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Opeens naderde de „Kipling". het tweede schip van de flottielje. Op dat ogenblik verdween de 
„Kelly”. Mountbatten riep luid: „Drie hoeraatjes voor onze schuit”, terwijl hij uitgeput naar de 

uitgezette klimnetten zwom. 
 
Rust kreeg hij niet. Er moest nog een 
reddingsoperatie worden volbracht, 
want ook de „Kashmir” was getroffen 
en met een schip vol overlevenden 
(tegen de adviezen in wachtte 
Mountbatten bij de „Kashmir” op de 
laatste geredde ), voer de „Kipling” op 
halve kracht naar Alexandrië, waar 
Mountbatten verklaarde dat deze 23e 
mei de meest trieste dag van zijn 
leven was. Het was tegelijk het einde 
van Louis Mountbattens echte 
zeemansleven.  
Churchill bood hem de eervolle 
functie aan van adviseur voor 
gecombineerde operaties. 
 

Hoewel hij wist dat het geluk niet eindeloos kon duren, had 
Mountbatten er geen zin in. Maar Churchill zei: „Nu geef ik je de 
kans om deel uit te maken van de hogere leiding van de oorlog en 
het enige dat e wil is: terug naar zee...” En zo ging Mountbatten 
ongewild een roemrijke toekomst tegemoet. Een toekomst die 
eindigde in het kleine Romsey, in een abdij uit 907 voor Christus. 
 

 
Scheepsmodellen 
 
De abdij was eens de 
eigenaar van Broadlands. 
Later werd het huis 
overgedragen aan 

particulieren, zoals de ook in de kerk geëerde familie St. Barbe, die - na 100 jaar -Broadlands in 
1736 verkocht aan Henry Temple, de le Viscount Pal-merston. Een illustere familie. En een op 
den duur elegant verbouwd huis met hemelbedden, veel scheepsmodellen in „The Ships 
Passage room”, prachtige schilderijen (waaronder vier Van Dijcks) en een Sèvres waskom, ooit 
in bezit van Marie-Antoinette. Het is een genot om door de statige, smaakvolle, gezellige 
vertrekken te dwalen. 
 
Lord Louis' kleinzoon Romsey, zijn vrouw en kinderen zullen blij zijn als u komt. Dat kan iedere 
dag van 12.00 tot 17.30 uur in de zomer (van 12 juni tot 1 september). 
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Het onderhoud van zo’n groot huis is 
kostbaar. Lord Mountbatten zei wel dat hij 
het zo graag aan mensen wilde tonen, maar 
ook de £ 4,70 entree is welkom. Het 
„Historie Home” in de Test Valley in 
Hampshire (bij Southampton) is het waard. 
De Lord zelf ook. Een intrigerende man. die 
stiekempjes meeregeerde in het Verenigd 
Koninkrijk. 
 
Verschillende gegevens ontleend aan 
„Mountbatten, militair en diplomaat”. 
Foto's op deze bladzijde: Simone Petersen. 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………….                             

 DE ONTWIKKELING VAN ONDERZEEBOTEN 

 
Bij het begin van deze eeuw werd de belangstelling van de wereld getrokken door het nieuwe 

onderzeese wapen. Vooral de Franse marine had vele onderzeeboten in dienst, de Amerikanen 

bouwden aanzienlijke aantallen Holland-boten en de Engelsen, Russen, Japanners, Grieken en 

Turken schaften onderzeeboten aan ter versterking van hun marines. 

De kranten uit die dagen deden de meest verontrustende onthullingen. Het einde van het 

bovenwaterschip als oorlogsschip was gekomen en de toekomstige oorlog zou niet ter zee, 

doch onder de zee worden gevochten. Het was allemaal heel erg en diverse dagbladen 

drongen dan ook aan op spoedige aanschaffing van onderzeeboten voor de Nederlandse 

marine. Anderen hadden gelezen, dat tijdens manoeuvres van de Engelse vloot onderzeeboten 

net als vissen met gesleepte netten aan de oppervlakte waren gehaald en dat dus de 

verdediging tegen dat nieuwe wonderwapen wel heel eenvoudig was. Zij waren fel tegen 

aanschaffing van onderzeeboten gekant en wilden goed Nederlands geld niet nutteloos over de 

balk gooien. De arme toenmalige Minister van Marine verwachtte grote moeilijkheden indien hij 

zonder meer tot aanschaffing zou overgaan en er gebeurde niets. Wel verklaarde hij de 

overname door de Staat te zullen bevorderen van een in Nederland gebouwde boot, mits deze 

aan bepaalde eisen voldeed. 

Het was de bekende Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen, die de uitdaging aannam. 

Zodoende was de bouw van Nederland’s eerste onderzeeboot te danken aan het initiatief van 
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een particuliere maatschappij die voor haar eigen risico volgens plannen van de Amerikaanse 

Electric Boat Cy. een onderzeeboot ging bouwen. Weliswaar zou de Minister van Marine de 

„overname bevorderen”, doch alleen indien de boot „aan bepaalde eisen” voldeed en ’s Lands 

geld liep geen gevaar. 

De kiel voor deze eerste boot werd op 1 Jun 1904 te Vlissingen gelegd, waarna hij op 8 Juli 

1905 te water werd gelaten. Toen de boot afgebouwd was, kwam er uit Amerika een 

bemanning over, om de proeftochten te doen. 

Deze proeftochten werden een reusachtig fiasco. De Amerikanen waren uitmuntende technici, 

wisten precies hoe een onderzeeboot werkte maar.... alleen slechts op het spiegelgladde water 

van een Amerikaans meer. De heren waren nog nooit op zee geweest, hadden zelden golven 

gezien en nog nooit stroom meegemaakt. Het is dan ook niet te verwonderen dat zij met dit 20 

meter lange bootje van slechts ruim 100 ton in de maand Januari nabij Nieuwediep niet konden 

varen, laat staan duiken. 

Nu was, in afwachting van het wel aan de eisen voldoen van deze proef-onderzeeboot, die door 

de Schelde „Luctor et Emergo” was gedoopt, een Nederlands zeeofficier aangewezen, om te 

zijner tijd commandant van het bootje te worden. Om zich aan zijn taak te wennen, was hij bij 

de bouw van de boot aanwezig geweest en had in die tijd tevens onder alle weersomstandig-

heden, met een klein, zeer laag op het water liggend torpedobootje de Noordelijke zeegaten 

bevaren. Wanneer het ook maar slecht weer was, werd hij opgemand en naar buiten gestuurd. 

Behalve dus dat hij precies had geleerd hoe de onderzeeboot moest werken, was hij een 

uitmuntende zeeman. Hij had groot vertrouwen in het vermogen van de onderzeeboot wèl aan 

de door de Marine gestelde eisen te voldoen en vertelde dat tegen een ieder die wilde luisteren. 

Zodoende kwam dit ook de minister ter ore, in ieder geval was het resultaat dat de Amerikaanse 

experts naar huis werden gestuurd en dat de bewuste zeeofficier, luitenant ter zee 2e klasse 

Koster, volmacht kreeg een equipage vrijwilligers bij elkaar te zoeken en te oefenen. Hij koos 

zijn bemanning uit marinepersoneel en uit arbeiders van „De Schelde”, leidde hen op en voerde 

in de zomer van 1906 met groot succes de proeftochten uit. De „Luctor et Emergo” werd daarop 

door de Marine overgenomen en op 21 December 1906 als Hr. Ms.Onderzeeboot nr. 1 in dienst 

gesteld. 

Sinds die eerste dagen heeft de onderzeedienst een reusachtige ontwikkeling doorgemaakt. 

Wanneer we thans aan de onderzeedienst denken, aanvaarden we als heel normaal een groot, 

ruim type boot, bewapend met vele, snelle torpedo’s die met grote nauwkeurigheid naar een 

doel kunnen worden gezonden. Onze huidige boten kunnen de bovenwaterschepen op de 

langste reizen vergezellen en verscheidene namen van onderzeeboten zijn in de jongste oorlog 

door roemrijke daden zeer bekend geworden. 

Zo was het 45 jaar geleden niet. Hr. Ms. Onderzeeboot Nr. 1 was ruim 20 meter lang, tegen een 

moderne boot van bijna 100 meter. De waterverplaatsing boven water was 105 ton, tegen een 

moderne boot ongeveer 1000. De bovenwatersnelheid was ruim 8 mijl, tegen die van de O 21 

klase ongeveer 19 mijl. De O 1 had één torpedo lanceerbuis, een moderne boot heeft er 

minstens 8. Er is even veel verschil tussen die eerste onderzeeboot en een moderne boot, als 

tussen de eerste trein en een moderne express. Natuurlijk is die ontwikkeling niet van zelf 

gegaan, enorme moeilijkheden moesten overwonnen worden en een grote ervaring moest 

worden opgedaan. Daarvoor heeft de onderzeedienst dan ook ruimschoots gelegenheid gehad. 

Plaatsing op een onderzeeboot betekende plaatsing bij de onderzeedienst, d.w.z. men diende 

jaren achtereen op onderzeeboten en bijna iedere bij de onderzeedienst dienende man deed 

zodoende een schat van ervaring op. Deze ervaringen werden ter kennis gebracht van de 
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constructeurs en verwerkt in de ontwerpen voor nieuwe boten. Door de grote afstand naar het 

toenmalige Nederlands Oost-Indië werden reeds zeer vroeg lange reizen ondernomen, zodat 

ook op het gebied van comfortabele huisvesting van de equipages veel kennis werd verzameld. 

Zó gunstig heeft dit systeem gewerkt, dat onze omstreeks 1930 ontworpen boten in het begin 

van de oorlog voor hun veel modernere collega’s van geallieerde marines geheel niet 

onderdeden. Ja, zelfs een zeer goed figuur sloegen.   

 

                                                                            
 

Wanneer we in dit artikel na willen gaan hoe de ontwikkeling van de onderzeeboot in de 

Nederlandse marine verliep, dienen we eerst te bekijken met welk doel ons land onderzeeboten 

aan de strijdkrachten toevoegde. In de eerste plaats was dit doel zuiver verdedigend. Het 

Nederland van vóór 1940 voerde een strikte neutraliteitspolitiek, d.w.z. dat ons land de 

opvatting huldigde van „laat iedereen maar vechten, wij doen niet mee”. Hierbij was 

gestipuleerd dat mocht ons land onverhoopt worden aangevallen, de strijdkrachten zo goed 

mogelijk weerstand zouden bieden tot „hulp van andere landen” ons zou bereiken. Dit hield in 

dat in oorlogstijd geen bijzonder lange reizen behoefden te worden gemaakt, omdat, zo dacht 

men, toch altijd vrij dicht bij een basis zou worden opgetreden. 

Daarom kon de brandstofvoorraad der onderzeeboten binnen het druklichaam vrij klein zijn. 

Omdat in vredestijd i.v.m. de ligging van de koloniën, wel lange reizen moesten worden 

ondernomen kon de grote dan benodigde hoeveelheid brandstof buiten het druklichaam — dus 

niet veilig voor dieptebommen — worden meegevoerd. 

Bovenwatersnelheid was belangrijk, omdat een grotere snelheid de reisduur van het 

gevechtsterrein naar de basis zou bekorten. Bovendien zou de Nederlandse boot langdurig 

onder water moeten kunnen blijven om op de oorlogspost ongezien op de snode vijand te 

kunnen liggen wachten. 

We zien deze opvatting weerspiegeld in de ontwikkeling van de onderzeeboten in onze marine. 

Onze constructeurs hebben uiteraard zeer veel aandacht besteed aan het schip als onderzees 

vaartuig. De bestuurbaarheid werd in de diverse op elkaar volgende types steeds verbeterd, het 

duiken, onderwater varen en onder water leven was bij de nieuwere boten geheel geen probleem 

meer. 

De eis dat de boten langdurig op de oorlogpost onder water moesten kunnen blijven, had tot  

gevolg, dat bijzondere aandacht werd besteed aan de accubatterijen, dus de reservoirs van 

electriciteit. Hoe meer electriciteit de batterij kan leveren, zonder uitgeput te raken, hoe langer 

de boot met hoge vaart onder water kan varen, of, hoe langer de boot onder water kan blijven. 

Dit was voor ons heel belangrijk. De verdediging van het land hing immers af van de 

waarschijnlijkheid waarmede onze onderzeeboten de vijand zouden torpederen. We zien dan 

ook dat iedere volgende nieuwe boot een betere batterij had dan zijn voorgangers. Bij het 

uitbreken van de oorlog kon de gemiddelde Hollandse boot anderhalf uur lang onder water volle 

kracht varen, terwijl de gemiddelde Engelse boot dit slechts 40 minuten kon. Bij de Engelsen 

lag de doelstelling heel anders. Hun boten moesten langdurig ver van huis, in vijandelijke 

wateren kunnen opereren en daar veel doelen kunnen torpederen. Voor hen was het dus 

belangrijk veel torpedo’s mee te nemen en veel brandstof. Het aldus benodigde extra gewicht 

werd gevonden door kleinere batterijen te gebruiken. Onze boten zouden dicht bij huis, in eigen 
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wateren optreden en behoefden niet zoveel reserve torpedo’s mee te nemen en niet zoveel 

brandstof. Dit is bij de ontwikkeling van onze boten van vóór de oorlog bereikt. Wij hadden toen 

gecreëerd boten die boven water snel waren, lang onder water konden blijven en uitmuntende 

schepen waren. Per torpedo-lanceerbuis werd echter slechts één reserve torpedo 

meegenomen. De overeenkomstige Britse boten waren minder snel, hadden minder electrisch 

uithoudinsgsvermogen, meer reserve torpedo’s, meer brandstofvoorraad en waren in algemene 

zin, groter dan onze boten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr. Ms. O1                                             

 

                                                                   

                                                                
 

Nu terug naar de ontwikkeling zoals die plaats had. Gezien in het licht van de hierboven 

omschreven opvatting over het gebruik van onderzeeboten in oorlogstijd, is het duidelijk, dat de 

goede O1 daar niet aan voldeed. Het was een matig zeeschip, was langzaam en kon slechts 

ongeveer 4 uur achtereen onder water blijven. De functie van onzichtbare schildwacht voor de 

Nederlandse kust kon niet worden vervuld. Daarom duurde het enige jaren van „kat uit de boom 

kijken”, voor er meer onderzeeboten werden gebouwd. Inmiddels echter was luitenant ter zee 

Koster van Luctor et Emergo-roem directeur geworden van een maatschappij, die zich bezig 

hield met het ontwerpen van onderzeeboten, en hij, wel bekend met de eisen van Nederland, 

hielp een boot ontwerpen, die daar meer aan voldeed. De eerste van deze boten, de „O 2”, 

werd op 10 November 1911 in dienst gesteld, dus bijna 5 jaren na de „O 1”. De lengte was ruim 

32 meter en de breedte ruim 3 meter, de waterverplaatsing boven water 134 ton, terwijl de 

bewapening, inplaats van uit één, uit twee lanceerbuizen bestond. In 1913 en 1914 werden 

bovendien de O 3, O 4 en O 5, alle zusterschepen van de O 2 in dienst gesteld. 

Inmiddels echter was men gaan nadenken over onderzeeboten voor de verdediging van 

Nederlands-Indië. Duidelijk is dat in dat uitgestrekte gebied de boten verder van hun basis 

moesten kunnen opereren, waardoor groter brandstofvoorraad en nog groter bovenwater-

snelheid dan bij de Hollandse boten het geval was, nóg belangrijker werden. We zien dan ook 

dat de K 1 op de proeftochten een snelheid haalt van ruim 16 1/2 mijl en veel groter is dan de 

Hollandse boten, n.l. 330 ton boven water. Deze boot is de eerste Nederlandse onderzeeboot 

met twee schroeven. De in 1919 te water gelaten, doch eerst in 1922 in dienst gestelde K 2 is 

nog groter, n.l. 568 ton, boven water. Tegelijkertijd werden in Nederland gebouwd de O 6 en 
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O7, nog steeds met één schroef, een waterverplaatsing van 179 ton en een 

bovenwatersnelheid van 12 mijl. 

Het verschil in doelstelling is hier wel sprekend aangetoond. Dit is zo gebleven tot met de bouw 

van Hr. Ms. O 19 en O 20, verschil in bouw tussen „Hollandse” en „Indische” boten werd 

afgeschaft. De O 12 t.m. O 15 was de laatste groep boten bestemd voor dienst in Nederland en 

zelfs deze boten, die in 1932 in dienst werden gesteld, werden later uitgerust  voor stationnering 

in West-Indische wateren.                                   

                                                                         
 

We hebben in de jaren 1918 tot 1940 bijna zonder onderbreking onderzeeboten in aanbouw 

gehad. De maximum duikdiepte waarvoor de boten waren geconstrueerd, liep op van 40 meter 

tot 100 meter, de grootte van 20 ton tot 1000 ton, de snelheid van 8 mijl tot bijna 20 mijl en de 

bemanning werd groter van nog geen 10 man tot bijna 70 man. Deze ontwikkelingsgang werd 

afgebroken door het uitbreken van de oorlog, terwijl thans na een onderbreking van bijna 12 

jaren de Nederlandse scheepsbouwers weer opnieuw gaan beginnen onderzeeboten te 

bouwen. De ervaring van de afgelopen oorlog heeft geleerd, dat zij tot de beste constructeurs 

van onderzeeboten ter wereld behoorden. Er is echter in deze 12 jaar nog meer veranderd dan 

de techniek, namelijk het doel waarvoor wij onderzeeboten bij de vloot wilden hebben. Was dit 

doel in het verleden zuiver defensief, de taak van de voor de kust liggende onzichtbare 

schildwacht, thans is dit doel ook geworden het in zijn nest opzoeken en vernietigen van de 

vijand. Het bleek immers dat onze voor schildwachtfuncties gebouwde boten in de afgelopen 

oorlog ver van huis moesten optreden. Onze nieuwe boten moeten dus meer brandstof 

meenemen en zo mogelijk meer torpedo’s. 

Onze boten van 1940 waren echter reeds 1.000 ton groot. Hoe groot zullen zij moeten worden 

om het gewicht te kunnen dragen van alle nieuwe toestellen die de moderne techniek 

beschikbaar heeft tezamen met groter voorraad om nóg langer reizen te kunnen maken? Hoe 

kan zo’n cilinder van veel groter afmetingen dan de in 1940 gebruikelijke, nog sterk genoeg 

geconstrueerd worden? 

Hiervoor heeft de Nederlandse onderzeeboot-bouwer een oplossing gevonden, die met recht 

een grote uitvinding mag worden genoemd. 

Bij eenzelfde dikte van het gebruikte materiaal is namelijk een kleine cilinder veel sterker dan 

een cilinder met grote middellijn. Daarom wordt dus de heel grote, eigenlijk benodigde cilinder 

gesplitst in drie cilinders, ieder van veel kleinere doorsnede. Het resultaat is dat om dezelfde 

sterkte te bereiken, met minder zwaar materiaal volstaan kan worden en dat dus bij eenzelfde 

afmeting van de boot veel meer gewicht beschikbaar is. Men kan nu groter accubatterijen 

inbouwen, die ook onder water hoge vaart mogelijk zullen maken en meer torpedo’s, brandstof, 

enz. meenemen. 

Deze nieuwe Nederlandse boot zal dan ook de traditie van de onderzeedienst voortzetten, n.l. 

behoren tot de beste ter wereld. 

 
Bron: Alle Hens van vóór 1950 
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Deel 4  

“ Een marinier aan boord van de Doorman. ” 
 

Na een kort Kerstverlof, vertrok op 23 januari 1968, het smaldeel V; 
nu bestaande uit de Zeven Provinciën; Poolster; Limburg, Noord-Brabant en Zeeland uit Den 
Helder 
Op 2 februari maakten de onderzeeërs Potvis en Dolfijn het smaldeel compleet. 
Voor het vertrek was er een geweldige hoeveelheid bier ingeslagen. Aan boord van de 
Nederlandse marine is het gebruik van alcohol toegestaan. 
Korte drank en wijnen voor de officieren en onderofficieren. Bier voor de Korporaals (bij de 
marine ook onderofficier) en manschappen. Drinken mocht, doch misbruik werd gestraft. Dat 
was dan weer werk voor mij, want ik moest de gestraften op de arrestantenlijst typen. 
 
De Jutters (marinemensen die in Den Helder wonen) aan boord, hadden geluk, de Doorman 
keerde voor 4 dagen terug naar Den Helder. Misschien moest er nog meer bier geladen worden 
of waren ze de aardappelen vergeten ? 
 
Op 30 januari 1986 begon de winterreis, lekker naar het warme zuiden. 
 
Op 9 februari meerden we in Las Palmas af, kort achter de Christina, het jacht van Onassis.  
Dit jacht was het voormalige Britse fregat STORMONT . 
Toeristen kwam je toen al tegen, doch dat was niet zoals heden ten dage. Las Palmas was toen 
nog een echte bevoorradingsplaats. Marine - en koopvaardijschepen kwamen hier bunkeren 
voor de grote oversteek. 
 
Op 22 februari liepen we de haven van Santa Cruz binnen, gelijk met de carnavalsdagen. 
De boerenkapel van de Doorman, zorgde voor een groot verbroederingsfeest. 
 

 
Z’n opgeplakte snor stelt niet veel voor als 
carnavals outfit, maar je mocht niet zonder 
toestemming je snor of baard laten staan. Je 
moest een verzoek indienen en je mocht 6 
weken niet passagieren en daarna 
verschijnen voor de schoonheidscommissie 
en dan werd beslist of je het aangroeisel 
mocht laten staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval op 
Tenerife 
Ik weet niet of dit 
onze jongens zijn 
of Spaanse 
schonen. 
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Ook voor de mariniers werd een feestje georganiseerd, met heli’s werden we de bergen 
ingebracht, waar we mariniers eigen, heerlijk konden oefenen en afzien. 
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Op 27 februari moest ik acte de préséance geven in de “Sal de Judo” te Tenerife, dit zou de 
eerste Judowedstrijd op Spaans grondgebied worden waarbij een buitenlandse ploeg aantrad. 
(zie ook deel 3) 
 
Omdat het smaldeel te groot was voor één haven werd het smaldeel opgesplitst. 
 
Na het stappen werd het ook weer tijd om te oefenen. Op 29 februari werd er weer rendez-vous 
gemaakt met de andere schepen van de vloot en we bleven op zee tot 6 maart.  
Voor een weekend werd het smaldeel verdeeld over 4 havens.  
De Doorman ging naar Gibraltar ook wel Den Helder 2 genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het weekend al varend en vliegend terug naar het koude Nederland en de Doorman meerde 
op 15 maart af. 
 
Op 29 april 1968 werd het voor de Doorman echter een warme dag. Er brak brand uit in de voor 
machinekamer en de dag daarop in de achtermachinekamer. 
De schade was groot, 1,8 miljoen gulden, een enorm bedrag in die tijd. 
 
Brand of geen brand, voor mij zat de tijd aan boord van de Doorman erop. 
Ik had er een jaar varende plaatsing opzitten en kan mijn barang (kleding) inpakken en me 
melden in de Marinierskazerne te Doorn. Op zich niet erg, mijn baantje als schrijver O.O. van 
Pol was overgegaan naar Marn. Westra en ik werd nu net als de andere mariniers weer 
schoonmaker, paai schijthuis officieren. 
  
Epiloog 
 
Na 20 jaar dienst bij de Kon. Marine werd door de politiek het lot van de Doorman bezegeld.  
In plaats van in 1970 werd het schip al in 1968 van de sterkte afgevoerd. 
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Datzelfde jaar werd de Doorman aan de Argentijnse Marine verkocht en kreeg daar de naam 
van Veinticinco di Mayo (25e mei). 
De Veinticinco di Mayo deed mee aan de bevrijdingsaanval op de Islas Malvinas (Falkland 
eilanden), doch bleef gedurende de rest van de oorlog in de haven liggen. 
 
Deze Doorman R 81, was het 2e vliegkampschip met de naam Karel Doorman. 
Het betrof een Britse light fleet aircraft carrier van de Colossus-klasse en kreeg als naam mee 
Venerable (eerbiedwaardige)  
De Venerable was van 11 mei 1945 tot maart 1948 in Britse dienst. 
De Colussus klasse bestond uit 8 vliegdekschepen, waaronder de Braziliaanse Minas Gerais. 
Deze werd verbouwd op de scheepswerf Verolme en leek daarna sterk op onze Doorman.  
 
In 1999 lag de ex-Venerable (1945-1948), ex- Doorman (1948-1968), ex- Veinticino di Mayo 
(1968-1998) op het strand van de Goyal sloopwerf te Alang, India.   
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Persoonlijke oorlogsherinneringen “hoe Lena kou en honger overleefde” 
 

 
 
Lena de Jong schreef een oorlogsverhaal voor De Oud-Rotterdammer in de vorm van een 
vertelling ‘alsof je erbij bent’. Lees maar en waan je even (meer dan) 75 jaar terug. 
 
November 1944. Pa wil net naar zijn verstopplek gaan als er hevig gebonsd wordt op de deur. 
“Aufmachen schnell”, gevolgd door nog hardere slagen op de deur. “Dat is verraderswerk”, 
roept moeder. Traag loopt zij het gangetje in. Voordat pa het luik van de bedstee heeft 
weggehaald, staan er drie Duitse soldaten in de woonkamer. Twee van hen pakken pa vast en 
hoe hij ook worstelt om los te komen, tegen twee van die kerels is niets te beginnen. Hij krijgt 
geen tijd de veters van zijn schoenen te strikken. Terwijl zij ons huis verlaten, ziet ma kans een 
jas om zijn schouders te hangen. Vrijwel direct wordt moeder hard teruggeduwd. Pa hangt 
tussen de twee soldaten in, zijn voeten raken net niet de grond. Ma staat er nu alleen voor. Ze 
heeft gehoord dat pa, toen hij was opgepakt, moest lopen vanaf de Benedenrijweg in 
IJsselmonde naar het Feyenoord-stadion, waar de mannen werden verzameld en in 
vrachtwagens gestopt. Vervolgens naar een treinstation in Rotterdam en van daaruit naar 
Duitsland om daar te werken. 
 
“Vanaf nu slapen we met z’n drieën in de bedstee. Zo kunnen we elkaar warm houden.” 
Ondanks de armoede, honger en kou houdt zij zich staande. Ma biedt overal haar hulp aan. 
Ook sluit zij zich aan bij een groep mensen die een beroep op haar kunnen doen wanneer er 
iemand moet onderduiken. Een paar keer per week mogen we aansluiten in de lange rij van de 
gaarkeuken. Het gebeurt regelmatig dat als we bijna aan de beurt zijn, het luik wordt gesloten. 
Het eten is op. Verslagen en koud tot op het bot gaan we naar huis, waar het niet behaaglijk is. 
De potkachel kan niet branden, er is geen enkel zicht op brandstof.  
Opa, die nog plekjes weet waar hij hout kan bemachtigen, brengt af en toe wat sprokkelhout 
waar de kachel dan even op kan branden. Beter iets dan niets, is het motto van ma. Als zij wat 
aardappelschillen krijgt van een buur met wat hard vet, maakt zij er iets eetbaars van en houdt 
het warm op de kachel. Dan zijn we weer even de oorlog vergeten.  
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Stiefelbanden  
’s Nachts heeft het flink gevroren en de ijsbloemen staan op de ramen. Toch wil ma naar een 
paar boerderijen, waarvan ze gehoord heeft dat daar nog wat eten te halen is. We moeten een 
flink stuk lopen, want de boerderijen liggen over de Barendrechtse brug. Het gebeurt ook wel 
dat als je iets te eten hebt kunnen krijgen Duitse soldaten op de terugweg onderaan de brug het 
voedsel afpakken. Dan sta je met lege handen. We gaan vroeg op pad en mijn oudere zusje 
Jannie (6 jaar) mag op het zadel zitten van moeders fiets met stiefelbanden. Die hoor je van 
verre aankomen. Als we het erf op willen lopen, houdt een Duitse soldaat ons tegen. Hij zet de 
kolf van het geweer op de borst van moeder. Wij gillen dat zij terug moet komen. Bibberend van 
angst houden we de fiets stevig vast en de tranen lopen over onze gezichten. Er ontstaat een 
groepje mensen en zij komen om ons heen staan. Ik kan nog net zien dat ma de loop van het 
geweer opzij duwt. De soldaat 
zet het geweer op zijn 
voorhoofd.  
 
Terwijl hij roept “Wir haben es 
nicht gewusst” schiet hij zich 
door zijn kop. Moeder komt naar 
ons toe, neemt de fiets over en 
loopt naar de boerderij. Deze 
keer hoeft zij niets te vragen, de 
boer komt met een volle tas op 
moeder af en knikt haar 
vriendelijk toe. Zelfs de hond 
slaat niet aan; het lijkt wel of het 
dier ons bedankt. We komen 
gelukkig goed thuis en er zit in 
de tas zelfs een stuk kaas, een paar eieren, een beetje boter, een stuk brood en een zakje 
cichorei (namaakkoffie). Wat zijn we blij. Sintels rapen ‘s Ochtends zegt moeder dat we naar het 
Feyenoord-stadion gaan lopen om tussen de treinrails sintels te rapen. “Oh mama het is zo 
koud.” “Ja kind, maar om een beetje warmte te krijgen moeten we wel. En opa heeft een bosje 
sprokkelhout in de gang neergelegd, zodat ik de kachel kan aanmaken. Maak voort dan zijn we 
in de middag weer thuis.” Er liggen veel sintels tussen de rails en moeder raapt wat ze kan. Ik 
vind haar zo flink, zij weet niet van ophouden terwijl er een baby groeit in haar buik. We rapen 
door totdat er weer treinen aankomen die met een razende vaart voorbij rijden. Ik krijg het 
steeds kouder. Mijn kleding biedt niet echt bescherming tegen de vrieskou. Mijn handen voel ik 
niet meer; dooie vingers. Met mijn voeten is het niet beter gesteld. Moeder zegt dat we zo naar 
huis gaan. Ik kijk naar het Feyenoord stadion waar pa naartoe moest lopen. Hoe zou het met 
hem gaan? Zodra we thuis zijn, zegt ma dat wij in de bedstee moeten kruipen. “Dan worden 
jullie vanzelf warm. Ik ga de kachel aanmaken en een buur heeft een maaltje suikerbieten 
beloofd, die ik straks ga ophalen.” Het komt vaak voor dat er geen eten is. Dan doen wij het met 
de warmte van elkaar. Volgens ma kan je je beter rustig houden, dan verspil je geen energie. 
“En je mag nooit vergeten dat we een dak boven ons hoofd hebben. Denk eraan dat er 
gezinnen zijn die op straat moeten leven en dan in deze bittere kou zonder eten.” Ik word 
wakker en hoor iemand zwaar hoesten. Ma ligt niet in bed. Ik doe de bedsteedeuren een stukje 
open. Aan tafel zit een jongeman met een grote doek voor zijn mond.  
Hij krijgt weer een hoestbui en als hij de doek van zijn mond haalt, zie ik bloed. Ma klopt hem op 
zijn rug en het hoesten wordt minder. Ik vraag haar later wanneer die man weer weg is, wie dat 
was. “Dat weet ik niet, maar je mag er tegen niemand iets over zeggen, ook niet tegen Jannie.” 
Niet veel later wordt bij Jannie tuberculose geconstateerd. Ze moet kuren in een prieeltje. Net 
na de bevrijding wordt zij opgenomen in het zeehospitium in Katwijk. Vreemde man September 
1945. Op een zonnige middag ben ik aan het spelen in de steeg waarin wij wonen als een rare 
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man op ons huis afloopt. Hij heeft een baard en gaten in zijn lange broek, versleten schoenen 
en een glazige blik. Ik ren naar binnen en waarschuw ma over de vreemde man. “Maar kind”, 
terwijl zij kijkt naar de man die nu binnenloopt, “dat is jouw vader.” Hij gaat zitten aan de 
eettafel, zucht diep en legt zijn hoofd op tafel. Aarzelend ga ik naar hem toe en vraag waar hij is 
geweest en of hij het slecht heeft gehad. Hij reageert niet. Tot aan zijn dood toe heeft hij erover 
gezwegen en ik heb nooit achterhaald waar hij is geweest in Duitsland. Wat ik altijd vreemd heb 
gevonden is dat na pa zijn thuiskomst ma elke zondag met migraine in bed ligt te kreunen en 
dat soms een paar dagen aanhoudt. Dan verstop ik me achter de wenteltrap met mijn 
lappenpop. Ik wil haar kreunen niet horen.  
Lena de Jong  
lena.d.jong@outlook.com 
 
Bron: de Oud Rotterdammer    
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bonaire ’s mannen van de zee (2) 
 

Juan Francisco Mercelina, beter bekend als “Chicu”, was een van eerste volwaardig gediplomeerde 
zeekapiteins van Antilliaanse afkomst. Chicu werd geboren in 1893 als afstammeling van de familie 
Mercelina uit Antriol, Bonaire.  
In tegenstelling tot de andere scheepskapiteins van de beter gestelde families als Booi, Hart, 
Neumann en Rijna, was Chicu een eenvoudige man van het volk. 
 
Van hutjongen tot kapitein 
Als kind ging Juan Francisco Mercelina naar zee om te varen als hutjongen, hetgeen normaal was 
in die tijd. Het was de laagste functie waarmee je kon beginnen als zeeman. Als hutjongen moest je 
de afwas doen en zorg dragen voor de kapitein van het schip. Een belangrijke gebeurtenis heeft 
ertoe geleid dat hij op een bepaald moment besloot om voor stuurman te gaan studeren. 
Tijdens een reis in het Caribisch gebied was de kapitein van het schip waarop Chicu voer, de koers 

kwijtgeraakt en haar bestemming voorbij gevaren. De kapitein had 
veel praktische ervaring, maar weinig theoretische kennis van 
navigatie en hij kon niet met een sextant overweg om de positie van 
het schip te bepalen.  
 
 
Chicu verzekerde zichzelf dat hem zoiets op zee nooit zou 
gebeuren. Hij besloot naar een nautische academie te gaan voor 
zijn studie als stuurman. In die tijd was het in de regio alleen mogelijk 
om zo’n studie in Amerika te volgen. Aan boord van schepen van de 
Red D Line, een Amerikaanse maatschappij, is hij naar de 
Verenigde Staten gegaan en in 1918 was hij kwartiermeester op 
zo’n schip. Als kwartiermeester waren zijn werkzaamheden meer 
het besturen van het schip. Hij was student bij Captain W. Pennrich 
Nautical Academy in Boston. De kapiteins hielpen hem met zijn 
lessen. Chicu moest zeer hard en veel studeren. In 1921 begon hij 
met zijn studie op de school en op 4 augustus 1925 behaalde hij zijn 
diploma. 

De tijden waren hard en tijdens zijn studie moest Chicu blijven werken voor zijn dagelijks brood. Hij 
ging aan boord met zijn boeken om zo goed mogelijk te studeren. Na het behalen van zijn  diploma 
bleef hij werken voor de Red D Line. 
Een functionaris van de Venezuela Gulf Oil Company heeft ervoor gezorgd dat hij in september 1925 
tweede officier aan boord van één van de tankers van de maatschappij kon worden. Hij is tot 1929 

Chicu aan het roer van 
de Hughes 1940-1947 

mailto:lena.d.jong@outlook.com
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bij deze maatschappij blijven werken. “Frank”, zoals hij door de Amerikanen werd genoemd, heeft 
zelf ontslag genomen.  

 
Hij voelde op een bepaald 
moment dat hij achtergesteld 
werd vanwege zijn donkere 
huidskleur. Vele blanken die 
na hem gekomen waren, 
kregen een kans als kapitein, 
terwijl hij dat niet kreeg 
hoewel hij gediplomeerd 
stuurman was en bovendien 
veel ervaring op zee had. 
Na deze periode is hij een 
tijdje aan land geweest in 
Cabimas, Venezuela, als 
vervanger van de 
dockmaster van de 
Venezuela Gulf Oil 
Company. Hij moest de 
schepen die de haven 
binnenkwamen, afhandelen.  

 
 
 
Op een bepaald moment had hij daar geen zin meer in en nam hij zijn ontslag. 
Het heeft daarna niet lang geduurd voordat hij kapitein werd op zowel Bonaireaanse als op 
buitenlandse schepen. De meest bekende schepen waarop hij als kapitein heeft gevaren, waren 
Surka, Gracia Maria, Estella, Gaviotta (driemaster), Sirena, Aura, Rex en Diana. Met het schip Aura 
leed hij als kapitein schipbreuk op de kust van Curaçao ter hoogte van Bullenbaai. 
 
Firma Jozef Hart & Sons 
Van 1938 tot het moment dat hij stopte met varen in 1953 heeft Chicu gevaren voor de firma Jozef 
Hart & Sons. In de periode van 1938 tot 1940 was hij kapitein van het beroemde Bonaireaanse schip 
Neerlandia, een “golet”, gebouwd door Kachi Craane. De Neerlandia was het grootste schip dat ooit 
aanmeerde op Bonaire. Behalve haar zeilen beschikte ze ook over een kleine motor waarmee ze 
verder kon varen bij windstilte. In die tijd was een van de voornaamste bezigheden van de Neerlandia 
het transporteren van zand vanuit Aruba naar Curaçao. 
In 1940 werd Chicu benaderd voor de functie van kapitein op de Fedalma, een bekend schip dat de 
postdienst onderhield tussen de Antilliaanse eilanden. Hij was de eerste kapitein die in de Tweede 
Wereldoorlog voedsel bracht naar de Bovenwindse eilanden met de Fedalma. Na de Fedalma nam 
hij in 1941 het roer over aan boord van de Hughes, waar hij tot 1947 aan boord is gebleven. Met de 
Hughes heeft hij vaak de Caribische Zee doorkruist. Hij ging naar Cuba om riet te halen voor Curaçao 
en Bela de Coro in Venezuela. Ook transporteerde hij cement vanuit Venezuela naar Curaçao. 
Tussen de jaren 1947 en 1953 was Chicu kapitein van de Willemstad, een voormalig Amerikaans 
marineschip dat José Hart op advies van Chicu had gekocht. Ook met de Willemstad heeft Chicu 
door het Caribisch gebied gevaren. Nadat hij in 1953 als kapitein dit schip verliet is hij nooit meer 
naar zee gegaan. 
 
Voor een man die bijna 50 jaar heeft gevaren is het voor de hand liggend dat Juan Francisco 
Mercelina als scheepskapitein veel heeft meegemaakt. 

Diploma van Chicu uit 1925 
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Zo overkwam het hem dat hij tijdens een reis 
naar Sint Maarten moest assisteren bij een 
bevalling aan boord. 
Eén van zijn passagiers was een hoog 
zwangere dame, maar men had hem 
verzekerd dat ze tijdens de reis niet zou 
bevallen. Midden op zee, echter, klaagde ze 
over pijn en met een medisch instructieboek 
heeft Chicu de vrouw geholpen met de 
bevalling van haar kind. 
Tijdens een reis van Curaçao naar St. Lucia 
werd een opvarende ziek. Omdat Chicu eerst 
water ging laden op St Maarten, maakte hij van 
de gelegenheid gebruik om de man naar de 
dokter te brengen. De dokter wist Chicu ervan 
te overtuigen dat de patiënt niet zo ziek was en 
dat hij verder kon reizen. In het zicht van St 
Lucia, dat echter niet bereikt kon worden 
vanwege windstilte, overleed de man. Het lijk 
werd op twee planken gebonden en vanuit een 
gebedsboek dat Chicu aan boord had, heeft hij 
wat voor hem gebeden waarna de man 
overboord ging en zodoende een zeemansgraf 
kreeg. 
 

Nadat hij was 
gestopt met varen verzocht het gouvernement hem om lid te worden van 
de zogenaamde Raad van Onderzoek van de Zeevaartinspectie van de 
Nederlandse Antillen. Dit als erkenning voor zijn capaciteiten als zeeman 
en zijn indruk wekkende loopbaan als zeekapitein. Chicu nam de functie 
niet aan, aangezien hij zeer druk was met de uitbating van een 
restaurant met de naam “Restaurant Antiana”. Ook vond hij dat hij niet 
goed was in de Nederlandse taal en hij daarom dacht dat het beter was 
deze functie niet aan te nemen. Chicu werkte ook op een kantoor in 
Scharloo waar hij zich bezighield met de reserveringen van passagiers- 
en vrachtvervoer voor de Niagara, een schip dat met name voer tussen 
de Benedenwindse eilanden. 
 
Juan Francisco “Chicu” Mercelina overleed op Curaçao in juli 1992 op de 
leeftijd van 99 jaar. Hij vond zijn laatste rustplaats op Bonaire. Als 
eerbetoon aan Chicu heeft het bestuurscollege van Bonaire op 26 
september 2003 officieel de naam van Juan Francisco “Chicu” Mercelina 

verbonden aan de oude pier tegenover het Wilhelminapark in Kralendijk, Bonaire. 
 
 
Bron: Artikelen 2 palabra; Boi Antoin 
Foto’s: Familie Mercelina 
 
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens 
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Nieuwe reddingsboot in het Nieuwe Diep 
 
Redder Coenraad Bot 1882-1962 ( J.R. van der Neut ) 
 
De Schelde – Rijn verbinding 
 
Hendrik de zeevaarder: kruisvaarder der zee 
 
Marinier aan boord van de Karel Doorman deel V 
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